
Projekt 

UCHWAŁA Nr   

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia  ……………….. 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o uroczyste uczczenia 100 rocznicy uchwalenia pierwszej - 

Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r. 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Petycja w sprawie uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia pierwszej - Polskiej 

Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 roku nie zostaje 

uwzględniona. 

§ 2. Sposób rozpatrzenia petycji zawarty jest w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

                                                                            Przewodniczący Komisji 

           Skarg, Wniosków i Petycji 
          

Zofia Warda       

                                     

 

 

   

 

 

          



Uzasadnienie do Uchwały Nr …. 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia ……………….2022 r. 

 

W dniu 28 października 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej wpłynęła 

petycja w sprawie uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej 

Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r. Do petycji załączone 

zostało oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie informacji w albumie 

okolicznościowym, o uhonorowaniu przez Radę 100. lecia ww. Konstytucji. 

Petycja została umieszczona na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miejskiego oraz 

przekazana pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej dokonała 

analizy treści złożonej petycji oraz zasadności prośby zawartej w petycji.  

Komisja po przeprowadzonej analizie zwróciła uwagę, że Konstytucja Marcowa oraz 

prezydentura prof. Stanisława Wojciechowskiego ma swoje zaszczytne miejsce na kartach 

historii oraz w opracowaniach naukowych. Z tego też względu komisja nie dostrzega potrzeby 

organizowania uroczystej sesji na temat zaproponowany przez podmiot wnoszący petycji. 

Uwzględniając powyższe uznaje się petycję za bezzasadną. 

 

 

 

                                                                            Przewodniczący Komisji 

           Skarg, Wniosków i Petycji 
          

Zofia Warda      

 

 


